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 “Boskie imię jest tak potężnym i przepełnionym łaską lekarstwem, że jeśli 
zaczniemy je wyśpiewywać wówczas nasze umysły również zaczną się w to 
angażować; zaczniemy naprawdę myśleć o Boskości i w efekcie otrzymamy 
odpowiedź, która obdarzy nas spokojem umysłu. Śpiewanie imienia Boga nigdy nie 
jest marnowaniem czasu.”  
 

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
 

 

Uzyskaj to, co powinno być uzyskane 
 

Ucieleśnienia Boskości,  
 

ym razem wszyscy będziemy 

śpiewać bhadżany. Jesteśmy 

zmęczeni i śpiący, nasze ciała 

są obolałe i dla niektórych z 

was nie ma tu już nawet wolnego 

stojącego miejsca. Jednakże mimo to 

zastanawiam się:, „O czym mógłbym 

im opowiedzieć?" Zawsze możemy 

mówić o Boskości, w każdym czasie, 

gdziekolwiek jesteśmy i w 

jakiejkolwiek sytuacji się znajdujemy. 

A gdy tak zrobimy, zmęczenie stanie 

się nieistotne, ponieważ wychwalając 

i śpiewając imię wszechmogącego 

Boga, dzięki jego łasce możemy 

usunąć nasze problemy, trudności i 

choroby. Nie potrzebujecie do tego 

jakiegoś szczególnego czasu, możecie 

myśleć o Bogu o każdej porze. Jeśli 

będziemy myśleli o Bogu i będziemy 

pragnęli jego łaski podczas śpiewania 

boskiego imienia, wówczas jego imię 

wejdzie do naszych serc i oczyści je z 

zanieczyszczeń. Tak działa 

oczyszczająca moc Boga! Możecie 

śpiewać i wielbić boskie imię wraz z 

dowolną formą - możecie wymawiać 

imię Muruga, Kriszna, Śiwa, Winajaka 

albo Devi... Którąkolwiek formę 

wybierzecie, jako obiekt wielbienia, 

Bóg jest obecny we wszystkich tych 

formach, jako Śiwa-Śakti - on jest 

jeden i jest jedynym adresatem tych 

wszystkich modlitw.  

 

T 

Swamiji in the UK in 1983 
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Ta jedyna istniejąca łaska, której my, ludzie, nie jesteśmy w stanie pojąć, wniknie w nas i pomoże nam 

urzeczywistnić siebie. Boskie imię jest tak potężnym i przepełnionym łaską lekarstwem, że jeśli 

zaczniemy je wyśpiewywać wówczas nasze umysły również zaczną się w to angażować; zaczniemy 

naprawdę myśleć o Boskości i w efekcie otrzymamy odpowiedź, która obdarzy nas spokojem umysłu. 

Śpiewanie imienia Boga nigdy nie jest marnowaniem czasu.   

 

Od momentu, gdy wstajecie rano, aż do końca dnia, działacie według ściśle ustalonego porządku dnia. 

Taki jest styl życia w Wielkiej Brytanii, czyż nie? Trzymacie samych siebie na tym krótkim postronku, 

zawsze sprawdzając, jaka jest godzina... ciągle czas, czas, czas. Organizatorzy mojego pobytu tutaj, 

chcieli żebym zachowywał się tak samo, ale ja nie dopuszczę do tego, żebym w taki sam sposób zaczął 

się stresować! Od początku mojego przyjazdu, chcieli, żebym realizował bardzo napięty harmonogram 

spotkań, który nie pozwala na najmniejszy luz, ale ja się tym nie kieruję.  

 

Musi być teraz około północy, ale ja tego w ogóle nie czuję. Czy wyglądam na zmęczonego? Nie. W 

jednym miejscu mieliśmy sesję bhadżanów, w następnym miejscu również śpiewaliśmy bhadżany, a w 

kolejnym pojawił się wielki tłum ludzi. Po zakończeniu tych spotkań przybyłem tutaj i teraz wy wszyscy 

jesteście tu ze mną, ale to nie wpływa na mnie negatywnie. Dr S. powiedział, że wszyscy pragniecie ze 

mną porozmawiać zanim jutro o 10- tej rano odlecę samolotem. Wiem, że wszyscy przyszliście tu z 

własnymi różnorodnymi ideami. Niektórzy z was myśleli sobie: "Nie wiemy, kiedy i czy w ogóle 

Swamidżi przyjedzie do nas ponownie, więc spotkajmy się z nim dzisiaj". To moje ciało jest iluzją - dziś 

znajduje się tutaj, a jutro może umrzeć. Duchowość nie opiera się na ciele, którego życie i śmierć to 

tylko tymczasowe przejawy istnienia- musicie oprzeć się i polegać na Bogu.  

 

Nigdy nie powinniśmy zapominać imienia jakże potężnego Boga... myślcie o jego imieniu, recytujcie i 

wyśpiewujcie je. Wszystkie religie są jednym, więc możemy myśleć o jakiejkolwiek formie Boga. O tym 

mówi nam hinduizm. Hinduizm zaakceptuje każdą osobę niezależnie od jej religii, gdyż postrzega 

wszystkie religie, jako jedno. Hinduizm przygarnia wszystkie religie tak jak matka przygarnia swoje 

dziecko. Jest jak ogromny ocean, do którego może wpływać niezliczona ilość rzek przyjmowanych i 

wchłanianych przez bezmiar wód tego oceanu. Hinduizm nie będzie krytykował innych religii. On 

istniał tutaj jeszcze zanim rozpoczęła się era kultury agrarnej. Wielu ludzi pytało mnie: "Jak możesz tak 

mówić? Jakim cudem ta religia mogła istnieć tu jeszcze przed agrarną erą? Jak mamy w to uwierzyć?" 

Odpowiedziałem im, że to jest bardzo proste. W której z obecnie istniejących religii mówi się "Agni 

Devije namaha", Składam pokłony Bogu Ognia? Otóż mówi się tak w naszej hinduistycznej religii, gdyż 

w dawnych, zamierzchłych czasach, ludzie krzesali na wietrze iskry za pomocą energicznego pocierania 

kawałków drewna i w ten sposób rozpalali ogień. Jest to zapisane w Wedach i nawet współczesna 

nauka to potwierdza.  

 

Nasi przodkowie właśnie w taki sposób najpierw wielbili ogień. Następnie wielbili wodę - która 

wytryskiwała z wnętrza ziemi i której strumienie spływały potem po powierzchni ziemi - śpiewając 

'Ganga Deviye Namaha'. W dalszej kolejności wielbili kamienie i glebę śpiewając 'Bhuumi Devije 

Namaha'. Jedyną religią, w której wciąż wielbi się te elementy natury, jest hinduska religia i dlatego 

mówię, że istniała ona jeszcze przed nastaniem ery agrarnej. Kiedy zaczniemy cofać się wstecz poprzez 

kolejne generacje naszych poprzedników, to nie będziemy w stanie określić, kiedy dokładnie ta religia 

się rozpoczęła - nie tylko ja tak mówię, tak mówią nam Wedy. Ja tylko powtarzam to, co mówią na ten 

temat wielbiciele, mędrcy, bogowie, oraz oświecone i wielkie dusze. 
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Hinduizm jest religią o wielkim znaczeniu i zawarte są w niej głębokie prawdy. Jednakże w obecnych 

czasach w rękach niektórych ludzi przeobraża się on w jakieś szaleństwo. Nie chcemy tego szaleństwa, 

nie chcemy, aby ktoś zanieczyszczał nam tym swoim brudem nasze umysły. Nasza religia jest 

wypełniona głębokim sensem i my, którzy w ten sposób wielbimy Boskość, nie potrzebujemy rozwijać 

ego, samolubstwa, zazdrości, ani współzawodnictwa. Czemu mielibyśmy potrzebować czegokolwiek 

tak bezwartościowego? Te bezwartościowe cechy i tendencje wzrastają w was, gdyż myślicie o sobie, 

o swoim pochodzeniu, o swojej pozycji, swoich ideach oraz celach i uważacie je za ważne. Ego takich 

ludzi jest zasilane i wzrasta, a ten Ego-centryzm ostatecznie ich zniszczy.  

 

Ego posiada moc zniszczenia cię. W Wedach jest wiele historii o tym, co przydarzało się Wiśwamitrze 

i dlaczego go to spotykało. On był bardzo potężnym mędrcem, ale z powodu ego doświadczał bardzo 

wielu problemów i trudności. A co zrobił Pusala Najanar? Wybudował świątynię w swoim sercu i 

zainstalował w niej Boga. Czy to jest trudne? My zwykle budujemy świątynie na zewnątrz - i 

powinniśmy tak robić, ja nie mówię, że to coś złego. Jednakże budowaniu takich świątyń często 

towarzyszy tak dużo wzajemnych walk. Ludzie tworzą stowarzyszenia by wspólnie budować świątynie, 

ale robią tak tylko pro forma - nie będzie żadnej jedności między członkami takiego stowarzyszenia i ci 

ludzie będą się spierali, jaką świątynię chcą wybudować. Ostatecznie ktoś stwierdzi "To ja wybuduję 

świątynię Murugi, a ty wybuduj świątynię Wijagara!" Ktoś inny powie "Ty wybuduj świątynię Kryszny, a 

ja wybuduję świątynię Ramy." Wszystkie świątynie są jednym! Budujecie świątynię dla Boga, więc 

dlaczego nagle w taki sposób chcecie odgrywać rolę Boga? My wszyscy jesteśmy wielbicielami, istotami 

stworzonymi przez Boga. Jeśli mamy stworzyć tu coś takiego to potrzebujemy oddania, dzięki któremu 

będziemy w stanie zrealizować nasze plany.  

 

Istnieje pewna istotna różnica między 

ideami "ja robię", a " Bóg działa poprzez 

mnie". Jeśli budujesz jakąś świątynię i 

mówisz przy tym "ja buduję tę świątynię, 

przyjdźcie i pomóżcie mi", wówczas 

słowo "ja" wskazuje na to, że przejawia się 

tu ego. Jednakże jeśli powiesz "Bóg używa 

mnie, aby zrealizować tę budowlę, więc 

zróbmy to razem", wówczas jest to 

sposób myślenia kogoś kto poddaje się u 

stóp Boga. Nie będzie w tym "ja". Raczej 

będziesz uważał, że wszystko jest 

wykonywane przez niego. A któż nie 

tańczy do melodii nadawanej przez 

mistrza tego tańca? Bóg jest tym jedynym, który dysponuje mocą sprawiania, że coś się wydarza. (...) 

 

Boskość obdarzyła mnie swoją boską łaską i w związku z tym zastanawiałem się nad tym jak mam jej 

użyć. Bóg - ten, który przewodzi całemu stworzonemu światu, jest tym, który sprawia, że ja wykonuję 

tę pracę. On prowadzi mnie, błogosławi mnie i udziela mi światła swojej mądrości. Niech jego imię 

rozprzestrzenia się po całym świecie! Niech każdy osiągnie tę prawdę i jego błogosławieństwa! Gdy 

ludzie będą działali w taki sposób, ich karmy zostaną usunięte, ich problemy i trudności zostaną 

rozwiązane, ich choroby wyleczone i dosięgną oni stóp Boga. Takie jest moje życzenie.  
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O Boże, nie ma żadnej potrzeby żeby być znanym, sławnym, lub bogatym - to są sprawy związane 

jedynie z tym materialnym światem. Jeśli o mnie chodzi - zobaczyłem twoje imię, zrozumiałem je i 

urzeczywistniłem je. Kieruję się ideą zawartą w sentencji "Niech cały świat doświadcza tej błogości, 

którą ja doświadczyłem" i wiem, że dla każdego istnieje określona droga, prowadząca do osiągnięcia tej 

błogości, ale nikt nawet nie prosi mnie o to, żebym pokazał im ścieżkę, która prowadzi do zobaczenia 

Boga. Ludzie tylko opowiadają mi o swoich problemach i kłopotach, ale ja również i tego będę słuchał. 

Jakiekolwiek jest twoje życzenie związane z tym, co chcesz przeze mnie osiągnąć, to się wydarzy.  

 

Do czego powinieneś mnie użyć? Jeśli zapytasz mnie o duchowość, ja ci ją wyjaśnię, a jeśli zapytasz 

mnie o problemy rodzinne, wtedy właśnie o tym będę z tobą rozmawiał. Jaka to dla mnie różnica? Nie 

jest moim zadaniem nalegać, abyś pytał mnie tylko o duchowość. Bóg dał mi dar i powiedział mi, żebym 

używał go zgodnie z tym, o co jestem proszony. W związku z tym proś o cokolwiek chcesz i otrzymaj 

to.  

 

Uzyskaj to, co powinno być uzyskane! 

 

 

 

„Każdy ma dobre i złe 

cechy. Powinieneś nie 

zauważać złych cech. Po 

prostu ignoruj je i myśl 

jedynie o zaletach osoby. 

Wtedy możesz rozszerzać 

swoją miłość.” 
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Wiadomości z 
Centrów Śri Premanandy na całym świecie 

 

Działania podczas kwarantanny 

w Centrum Śri Premanandy w  Dordogne, Francja 
 
Po miesiącu, czyli prawdopodobnie w połowie czasu całkowitej, rygorystycznej kwarantanny 

we Francji, z powodu koronawirusa, chcielibyśmy się podzielić z wami doświadczeniami 

naszego Centrum z tego czasu.  

 

Oczywiście, nikt do nas już nie przychodzi, 

gdyż jest to surowo zabronione we Francji. 

Od pierwszego dnia kwarantanny 

zachęcaliśmy członków naszego Centrum do 

uczestnictwa w medytacji miłości, pokoju i 

wybaczenia, przez 20 – 30 minut każdego 

wieczoru. Wysłaliśmy również każdemu 

wskazówki dotyczące medytacji miłującej 

dobroci, ponieważ jest to dobry przykład 

medytacji nad tymi trzema wartościami. 

Wiemy, że wielu ludzi praktykuje tę 

medytację regularnie. Zaprosiliśmy do 

medytacji również ludzi, którzy nie 

przychodzą do naszego Centrum i nie są 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielbicielami Swamidżiego – jest to kilkoro przyjaciół, którzy mieszkają nieco dalej, i 

członkowie rodziny – wydaje się, że wielu osobom podoba się ten pomysł i medytują 

regularnie.  

 

Czuliśmy również, że ważne jest, aby modlić się do Boskiej Matki i wspierać jej pracę, więc 

zdecydowaliśmy się robić pudżę lub abiszekam do niej w każdy piątkowy wieczór – robiliśmy 

też oczywiście inne pudże i abiszekamy. Jednocześnie, zachęcaliśmy też ludzi do recytowania 

mantry Gayatri lub do robienia pudży do Boskiej Matki, jeśli mieli jej figurę.   

 

Otrzymawszy z Aśramu oficjalną procedurę wykonywania jagamu, zaplanowaliśmy, że zrobimy 

jagam w Poniedziałek Wielkanocny. Pomimo tego, że nikt inny nie mógł w nim wziąć udziału, 

zdecydowaliśmy się zrobić go nawet bez uczestników. To było wspaniałe doświadczenie!  

 

Boska Matka po abiszekamie 
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Zadedykowaliśmy jagam Matce Boskiej i udzieliliśmy prostych instrukcji członkom naszego 

Centrum, aby chętni mogli również złożyć ofiarę do ognia podczas recytacji mantry Gayatri 

tam, gdzie przebywali. Ci, którzy tak uczynili powiedzieli, że czuli również potężną energię.  

 

W tym miesiącu byliśmy w kontakcie z większością ludzi, którzy regularnie przychodzą do 

Centrum. Kontaktowaliśmy się telefonicznie, mailowo lub przez aplikację WhatsApp. 

Zorganizowaliśmy również spotkanie przy użyciu niezależnej platformy internetowej 

(Framatalk). Podczas tego spotkania recytowaliśmy astotrę, co było miłe, ale szybko 

zauważyliśmy, że połączenie internetowe na naszym obszarze nie jest wystarczająco dobre, 

aby recytować lub śpiewać razem. Więc, podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, jak 

żyjemy w tym szczególnym czasie, zwłaszcza, jeśli chodzi o duchowe praktyki. Jednak, 

ponieważ kilka osób nie mogło dołączyć do nas z powodów technicznych, nie będziemy 

ponownie organizować takiego spotkania.  

 
Z wielką radością „uczestniczyliśmy” w internetowych transmisjach środowych i niedzielnych 

abiszekamów Ammy z Aśramu – czasami pokazywaliśmy arati i ofiarowaliśmy kwiaty itd. w 

tym samym momencie. Znamy wiele osób z naszego Centrum, którzy robili to samo i czuli się 

wtedy bardzo błogosławieni. 

 

W codzienności “życia Centrowego” czasami zadawaliśmy sobie pytanie, kto - oprócz tych, 

którzy przychodzą bardzo często – tak naprawdę czyta wszystkie wiadomości, które im 

wysyłamy i czy nadal korzystają z bycia na liście mailingowej. Jednak teraz, w trakcie obecnego 

kryzysu, dostaliśmy informacje od dość dużej ilości osób, których prawie w ogóle nie 

widujemy w Centrum. Powiedzieli nam, że uczestniczyli we wszystkich medytacjach lub 

oglądali wszystkie abiszekamy Ammy. To była dla nas miła niespodzianka, która zachęca nas do 

dalszej, częstej komunikacji i do proponowania różnych działań. Czujemy również, że teraz, 

kiedy media rozprzestrzeniają tyle strachu i zamieszania, ludzie są szczęśliwi będąc częścią 

„pozytywnego i wspierającego ruchu.” 

 

Dżej Prema Śanti 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Jagam zadedykowany Boskiej Matce 
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Moja kolej… 
 

Wielbicielka zainspirowana transmisją z abiszekamu Amman napisała następujący wiersz… 

 

Mój skarb 
Saras 

 
W bezruchu ciszy tej wieczornej godziny  

Spotykam ją kolejny raz. 

 Całym jestestwem odczuwam jej nadejście, 

Bliźniaczej duszy, tworzącej ze mną jedność 

A jednak wciąż jesteśmy osobno, 

Rozdzielane przez opary wód, jezioro i mgłę 

 

Od zawsze za nią tęskniłam, za nią płakałam, a 

teraz 

Mgła wisząca nad taflą wody rozprasza się i 

ona odnajduje drogę do mnie, 

Ależ ona jest piękna, jakże świetlista oraz 

doskonała, 

I wypełnia mnie miłość.....ta cudowna 

chwila...... …… 

Wzniesione, w tej jedności, w tej wolności, moje 

własne ja uwolnione. 

Czas stanął w miejscu, istniejemy tylko my - ona i 

ja, 

Nasze połączenie, tak kruche jak ta chwila..... 

 

Ponownie zaczynam płakać z tęsknoty... … 

Wciąż nie jesteśmy naprawdę jednym; 

Tak słodki jest jej smak, który nie pozwala nawet na chwilę wytchnienia i zapomnienia, 

Szukam jej wewnątrz siebie i za każdym razem spotykam moją duszę 

Ona jest moim najgłębszym Ja, moim skarbem, moim nieskończonym źródłem..... 

 

Ja jestem w Niej, a Ona jest we mnie 

Nic nie jest bliżej mnie 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

(Swamidżi odpowiedział na te pytania w ramach wywiadu telewizyjnego podczas wizyty w 

Zjednoczonym Królestwie w marcu 1983 roku.) 

 

 

(Swami porusza ręką i manifestuje proszek sandałowy.)  

 

Reporter: Przytrzymaj w górze przed kamerą tak, żeby ludzie widzieli. Swami, czy 

powiedziałbyś, że jest różnica między pożytecznymi i bezużytecznymi cudami? 

 

Swami: Każdy cud jest inny. Każdy z nich ma swoje znaczenie i wszystkie są pożyteczne.  

 

R: Jakie jest znaczenie wytwarzania świętego popiołu lub proszku sandałowego w ten 

sposób? 

 

S: Zasadniczo te manifestacje, a zwłaszcza ta, którą widzisz przed sobą tutaj – niosą 

uzdrawiające moce, które mogą wyleczyć z wielu chorób. A przede wszystkim, dają one 

spokój umysłu zmartwionym osobom.  

 

R: Dlaczego więc, na przykład, na Sri Lance, skąd pochodzisz, ludzie nadal chorują? 

Dlaczego nie możesz uleczyć większej ilości osób?  

 

S: Mógłbym; ale normalnie robię wszystko, co mogę, aby uleczyć tych, którzy do mnie 

przychodzą; ja sam nie idę do każdej osoby, aby ją uleczyć. 
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R: Czy są ludzie, których nie można wyleczyć z choroby, jeśli przyjdą do Swamiego?  

 

S: Tak, są ludzie, którzy urodzili się chorzy i ja nie mogę ich wyleczyć. Bardzo rzadko mogę 

wyleczyć z choroby, która jest obecna od momentu poczęcia. 

 

R: Czy powiedziałbyś, że jest różnica między rodzajem iluzji przedstawianych przez 

niektórych magików jak Paul Daniel lub rodzajem nadprzyrodzonej magii pokazywanej 

przez ludzi jak Yuri Geller – ten, który wygina łyżki patrząc się na nie – a tym, co robi 

Swami?   
 

S: Mówi się, że magik ma ukryte przedmioty przy sobie lub w jakimś nieznanym miejscu i 

później je stamtąd wyciąga. Ale ja tego nie robię. Ja nie chowam niczego, żeby później to 

wyjąć. Więc, to jest różnica między tym, co oni robią, a tym, co ja robię. (Swamidżi macha 

ręką i manifestuje więcej proszku sandałowego.)  Widzisz, ja po prostu macham ręką w 

powietrzu i manifestuję rzeczy. To jest coś zupełnie innego… Myślę, że to jest boski dar.  

 

R: Ale Yuri Geller również mówi, że ma on nadprzyrodzony dar i może robić takie 

rzeczy jak, na przykład, wyginanie łyżek.  
 

S: To prawda.  

 

R: Czy myślisz, że to jest to samo?  

 

S: To może być taka duchowa moc; nie mówię, że nie, ponieważ nie przyglądałem się temu 

głębiej. Jeśli o mnie chodzi, mam wielką wiarę w Boga, więc uważam, że wszystko to czyni 

Bóg.  

 

R: Ale sam Swami nie twierdzi, że jest Bogiem?  

 

S: Nie. 

 

R: Co powstrzymuje Cię od twierdzenia, że jesteś Bogiem skoro możesz czynić takie 

nadprzyrodzone cuda?  

 

S: Jestem człowiekiem, który może jutro umrzeć. Ktoś, kto może umrzeć nie może być jak 

Bóg. 

 

R: Kiedy umrzesz – a wszyscy umrzemy, jak powiedziałeś – czy masz pewność, co do 

swojej przyszłości po śmierci?  

 

S: Myślę, że ponownie się narodzę.  

 

R: Na Ziemi, ponownie, jako śmiertelnik?  
 

S: Tak, jako człowiek.  
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Świętujemy Budda Purnimę w Aśramie 
 

7 maja zebraliśmy się, aby świętować Budda Purnimę, dzień poświęcony wspominaniu i 
celebrowaniu życia, oświecenia i duchowych nauk Pana Buddy. W majowy dzień pełni księżyca 

udekorowaliśmy drzewo bodhi w Aśramie ręcznie wykonanymi lampionami zrobionymi z 

bambusa i papieru, w tradycyjnym stylu ze Sri Lanki. Ustawiliśmy krzesła dla Swamidżiego i 

Pana Buddy pod drzewem, a także dodaliśmy drewnianą statuę Pana Buddy podczas medytacji. 

Stworzyliśmy cudowną atmosferę oddania, najpierw wykonując pudżę do Guru dla 

Swamidżiego, a następnie śpiewając bhadżany i pieśń poświęconą Panu Buddzie. Następnie 

intonowaliśmy mantrę buddyjską „Namo Tassa Bagawato Arahato Samma Sanbuddassa”, 

chodząc wokół drzewa bodhi z naczyniami z wodą, którą następnie wylewaliśmy na jego 

korzenie. Następnie praktykowaliśmy prowadzoną medytację miłości (metta), która jest 

rodzajem medytacji, której nauczał Budda. Stworzyło to cudowną atmosferę pełną miłości, 

spokoju i jedności ze wszystkimi istotami. Zakończyliśmy program wykonując mangala arati i 

rozdając wszystkim prasadam.   
 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara od góry, od lewej: 

ozdobione drzewo bodhi, posąg 

Buddy, polewanie wodą, 

medytacja metta, mangala arati 
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Swamidżi mówi do emigrantów ze Sri Lanki po syngalesku na 

temat Pana Buddy w Wielkiej Brytanii w 1983 r: 
 

Będziemy żyć na tym świecie tylko przez krótki czas i 

jeśli w tym krótkim okresie chcemy osiągnąć wyższy 

stan, musimy poznać prawdę. A jeśli chcesz poznać 

prawdę, musisz rozwinąć umysł. (...) Budda Dharma 

mówi, że poprzez medytację można rozwinąć umysł. Tak 

wielu ludzi twierdzi, że są buddystami; ale czy są 

prawdziwymi buddystami? Osoba, która jest prawdziwym 

buddystą, powinna medytować. Ci, którzy nie medytują, 

nie są prawdziwymi buddystami; są po prostu religijni. 

Bycie osobą religijną i bycie buddystą to dwie różne 

rzeczy. W tym świecie zawsze staramy się znaleźć łatwy 

sposób. Idziesz do świątyni, ofiarowujesz kwiaty, lampy i 

po złożeniu tych ofiar uciekasz, mówiąc: „Sadhu, Sadhu ”. 

To proste, nie? Ale nie lubimy siedzieć przez dziesięć minut, aby medytować i rozwijać nasze 

umysły oraz znaleźć spokój w sobie. Dlaczego nie lubimy tego robić? Dlatego, że nie mamy 

cierpliwości. Cierpliwość jest bardzo ważna; bez tego nie możesz nic zrobić.  

 “Ludzie duchowo rozwinięci 
tak naprawdę nie oczekują, że 

inni pójdą za nimi lub 
zrozumieją każde ich słowo i 
czyn. Nie martwią się nawet, 

jeśli inni nie mają w nich 
wiary. Żyją tylko po to, by 
pokazać prawdę innym.” 
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ŚĆ

 

Kobiety w starożytności 
 starożytnych Indiach panowało przekonanie, że narodziny w ciele kobiety świadczą o 

tym, że złe uczynki zostały już odpokutowane, a zatem narodziny dziewczynki 

uznawano za błogosławieństwo. W minionych czasach kobiety chętnie wyrażały 

podziw dla mężów i wykonywały rytuał arati w uznaniu dla oddania i odwagi męża. Wspierały 

także pustelników i mędrców.  
 

Istnieją dowody świadczące o tym, że 

ówczesne kobiety korzystały z pełni praw. 

W tamtej epoce podstawą edukacji było 

studiowanie Wed, stąd też niektóre 

kobiety studiowały Wedy i żyły zgodnie z 

opisanymi w nich zasadami. We wczesnym 

okresie istnienia społeczeństwa 

tamilskiego kobiety odnosiły sukcesy we 

wszystkich dziedzinach, ale mniej więcej w 

czasach średniowiecznych zaczęto je źle 

traktować i wykluczać.  

 

Mężczyźni niewykształceni oraz wrogo 

nastawieni do kobiet, nierozumiejący 

prawdziwego znaczenia Śakti, próbowali 

ograniczyć uczestnictwo kobiet w życiu 

społecznym oraz izolować je. Ale czy 

boska gra Śakti kiedykolwiek ustanie, 

niezależnie od tego, w jaki sposób staramy 

się ją powstrzymać? Nie, jej leelai nie da 

się zatrzymać, a jak się obecnie 

przekonujemy, kobiety znowu zaczęły 

odnosić sukcesy we wszystkich 

dziedzinach życia.  

W 
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Rygweda to najstarsza spośród czterech Wed. Poetyckie hymny skomponowane przez 

kobiety studiujące Wedy oraz poetki – mędrczynie, jak na przykład Viswavarai Lopamudra, 

potomkinię Atri Maharishi1, Lopamudra, żonę Agastyi2, oraz Vak Devi, córkę Ambhriny3, 

ozdabiają stronice tego najstarszego z tekstów4. 

 

W klasycznym tamilskim dziele Thirukural napisano, że najlepszy sposób, w jaki ojciec może 

wesprzeć swoje dzieci to zapewnić im dobre wykształcenie, dzięki któremu mogłyby zostać 

uznanymi naukowcami. Napisano, że dzieci także powinny pomagać rodzicom, aby było im 

lżej. Tak właśnie było z Majtreji, córką naukowca, poety i mędrca Maitri, która pomagała ojcu 

w pracy i później sama została znaną poetką i naukowcem.   

 

W starożytności – zgodnie ze słowami Majtreji w dyskusji z mężem, zapisanymi w 

Upaniszadach – uznawano, że duchowe życie to najbardziej godny podziwu sposób życia, zaś 

przyziemne życie polegające na gromadzeniu bogactwa uważano za poniżające. W czasach 

starożytnych nie brakowało wielkich kobiet. Podobno Majtreji prowadziła szkołę wedyjską, w 

której także nauczała. Karki, spokrewniona z Majtreji, także była znaną filozofką i nazywano ją 

„królową debat”. Także Devahuti była naukowcem i specjalizowała się z naukach wedyjskich. 

Te wspaniałe kobiety to prawdziwe Światło Bogini Śakti w Indiach. 

 

Jeśli spojrzeć na pradawną historię Indii, widzimy, że o osiągnięciach i uczynkach kobiet 

wypowiadano się z podziwem i szacunkiem. Stare teksty opisują, że siedemset lat temu 

kobiety z Radźputanu5  brały udział w bitwach, zaś wspomniane teksty wychwalają ich odwagę. 

Był to przypuszczalnie ostatni okres, w którym kobiety uczestniczyły w bitwach, a zatem 

możemy sobie tylko wyobrazić ich waleczność we wcześniejszych czasach. Nie możemy 

powiedzieć, że kobiety pozbawiono praw w czasach średniowiecznych, które nastały później, 

ponieważ jeszcze nigdy nie narodził się nikt, kto byłby upoważniony do odebrania praw Śakti. 

Leży to wyłącznie w gestii samej Śakti, samych kobiet.  

 

Dotychczas krótko omówiliśmy kulturę naszego ogromnego kraju w czasach wedyjskich oraz 

w czasach opisywanych w eposach. Teraz skupimy się przede wszystkim na starożytnym 

społeczeństwie tamilskim – a nie zapominajmy, że kultura tamilska istniała jeszcze przed 

czasami starożytnymi a nawet przed rewolucją neolityczną.  

 

                                                 
1 Atri Maharishi jest mędrcem piątej mandali Rygwedy, pierwszym pośród Sapta Riszich i synem Pana Brahmy. 
 
2 Agastya to jeden z siedmiu najbardziej czcigodnych riszich w tekstach wedyjskich i jeden z tamilskich siddhów w 

tradycji śiwaickiej, który stworzył wczesną gramatykę języka tamilskiego 

 
3 Nic nie wiadomo o Ambhrinie,  poza tym, że był ojcem Vak Devi.  
 
4 To trzy kobiety spośród grupy około trzydziestu kobiet będących naukowcami, poetkami i mędrczyniami 

wedyjskimi, których prace znajdują się w Rygwedzie. 

 
5 Określenie Radźput oznacza różne indyjskie rody rycerskie. 
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Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że kobiety starodawnego społeczeństwa tamilskiego 

mogłyby posłużyć dla całego świata za przykład, jeśli chodzi o prawa kobiet. Starożytne teksty 

literackie nie zawierają żadnych znaczących dowodów na to, że kobiety uznawano za mniej 

inteligentne lub że w jakikolwiek sposób ograniczano ich prawa, ale są liczne dowody na to, że 

kobiety cieszyły się swoimi prawami w każdej dziedzinie życia.  
 

Przykładowo, relacja miłosna to sprawa osobista pomiędzy mężczyzną a kobietą. Ich czysta i 

prawdziwa miłość zjednoczy ich serca w jedno i będą oni w milczeniu pielęgnować 

niewyrażalne uczucia, które rodzą się w nich. (W języku tamilskim taki rodzaj miłości nazywa 

się agaporul lub agathinai, co oznacza bezinteresowną miłość do drugiej osoby, bez 

podtekstów seksualnych). Pod tym względem mężczyzna i kobieta są równi. Jeśli chcą, aby ich 

związek był udany, powinni wzajemnie okazywać sobie podziw, dopasowywać się 

charakterami i wychodzić sobie w pół drogi, zamiast się kłócić. Jeśli nie będą szanowane prawa 

obu stron, życie pozbawione będzie swej słodyczy.  

 

Istnieje wiele przykładów na to, że młode, 

zakochane tamilskie dziewczęta samodzielnie 

wybierały sobie partnera na życie, nie musząc 

prosić rodziców o zgodę. A zatem ewidentne jest, 

że był to czas, kiedy kobiety podejmowały własne 

decyzje i korzystały z pełni swoich praw.  

 

Podobnie jak mężczyźni, tamilskie kobiety także 

doskonale radziły sobie studiując Wedy. W 

starożytnych tekstach znajdziemy imiona wielu 

poetek. Velli Veeddiyar, Avvaiyar, Perungopendu, 

Pari-Magalir i Eyiniyar to niektóre spośród wielkich 

kobiet, które upowszechniały język tamilski i 

przyczyniły się do jego rozwoju. Świadectwem ich 

wyjątkowych talentów są ich utwory literackie, 

które możemy przeczytać w Purananuru oraz 

innych dawnych tekstach tamilskich.  
 

 Kobiety miały również dostęp do edukacji w 

okresie Najanmarów i Alwarów. Karaikkal 

Ammaiyar oraz Andal to dwie kobiety, które pod 

wpływem inspiracji spontanicznie komponowały i 

śpiewały pieśni modlitewne, które wciąż nas urzekają.  

 

W jednej ze swoich pieśni Karaikkal Ammaiyar błaga Śiwę, aby ukazał się jej przybierając jakąś 

formę:  

 

 

 

Pomnik na cześć wielkiej poetki i świętej 

Avvaiyar 
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Nie widząc twej boskiej formy, ja – cała zatwardziała – 

stałam się twą sługą owego dnia. Także dziś, kiedy stoję 

w odkupieniu, nie widzę jej. Jeśli mnie zapytają: „Jaką 

formę może przybrać twój Bóg?” Cóż mam odrzec? Jaka 

jest w rzeczywistości twoja forma? 

 (Tłumaczenie polskie na podstawie tłumaczenia angielskiego 

autorstwa G. Pope) 

 

 

 

 

 

 

 

Dziś w całym Tamil Nadu pamiętamy o tych wspaniałych 

kobietach, które ze szczerym oddaniem wychwalały Boga w 

swoich pieśniach. 

 

Analogicznie, każdy w Tamil Nadu słyszał o cierpliwości i 

czystości Kannagi i każdy uczeń tamilski wie o służbie i 

prawości Manimekalai. Przekonasz się, że w dawnym 

społeczeństwie tamilskim było wiele takich wielkich kobiet; ja 

postrzegam je, jako manifestację Adi Śakti, Boskiej Matki.  

 

Jednakże współcześnie kobiety nie są zainteresowane 

poznawaniem sylwetek kobiet z przeszłości. W obecnym 

świecie mężczyźni i kobiety są pochłonięci są pragnieniami. 

Wydaje się, że kobiety przywiązały się do tego sposobu życia. 

Choć być może dziś cenią pewne sposoby zachowania, w 

przyszłości mogą ich gorzko pożałować.  

 

 

Moja matka była taką kobietą, jakie żyły w starożytnych czasach. Choć moja matka odeszła już 

do domu Boskiej Matki, z jej błogosławieństwem nadal kontynuuję pracę charytatywną i służę 

innym.  

 

Kiedy byłem mały, chłopcy w moim wieku chcieli jedynie prowadzić normalne życie, ale ja 

stanąłem przed matką przebrany za mnicha. Większość matek zaczęłaby protestować gdyby 

ich syn chciał zostać mnichem. Ale moja matka objęła mnie, pocałowała w czoło i 

pobłogosławiła. Obecnie dla wielu ubogich ludzi jestem jak matka. Jestem szczęśliwy mogąc 

być matką dla wszystkich.  

Posążek przedstawiający 

świętą Karaikkal 

Ammaiyar 

Posążek świętej Andal 
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Wiadomości z…  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie zamknięcia grupa młodzieży z Aśramu pomaga wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. 

Młodzi ludzie, którzy musieli opuścić swoje miejsca pracy, szkoły lub uczelnie z powodu 

działań społecznych podjętych przez rząd, wrócili do swoich rodzin w Aśramie i skorzystali z 

okazji, by zaangażować się w bezinteresowną służbę.  

 

Pomaganie w świątynnej kuchni 

` 

Zbieranie kwiatów Wymienianie starych kwiatów na świeże 

` 
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Co miesiąc podkreślamy wielką wartość 

Młodzieży Premanandy.  
W tym miesiącu:  

Uwolnienie od materialnych przywiązań! 
 

“Co przyniosłeś ze sobą, kiedy się urodziłeś? Przybyłeś tylko z tym 

ciałem. Czy po śmierci możesz zabrać ze sobą choćby swoje ciało? Nie 

możesz nawet wziąć ciała, z którym przybyłeś, nawet najmniejszej jego 

cząsteczki. Kiedy idziesz, oddajesz je z powrotem ziemi lub ogniowi. 

Dlatego nie możesz powiedzieć, że coś jest twoje. Wszystko należy do 

tej Ziemi i po prostu z tego korzystacie. Masz pozwolenie Boskości, aby 

z tego korzystać i masz wielkie szczęście, ale błędnie czujesz, że wszystko 

jest twoje. „Moi rodzice, moi przyjaciele, mój dom, mój samochód, moje 

wideo, mój telefon…” lista jest nieskończona i ciągle się powiększa. 

Najpierw musicie zmierzyć się z faktem, że wszystkie te materialne 

rzeczy, wszyscy ci ludzie, a nawet wasze własne ciało nie będzie z wami 

po śmierci. W rzeczywistości nic nie jest twoje, ale lubisz wierzyć, że 

posiadasz wszystkie te rzeczy.” 
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